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LES AVENTURES  
DE LA FAMÍLIA 

MELLOPS 

Els Mellops són una família de porquets que no s’assemblen 
gens a altres famílies de porquets que coneixes. En comptes de 
quedar-se tranquil·lament a casa sense fer res, ells s’estimen 
més viure tota mena d’aventures: construir un avió i sortir 
volant a veure món, explorar el fons marí perseguint un tresor, 
buscar petroli... 

Però el millor de tot és que, després de tots els embolics en 
què es fiquen, el pare i els quatre fills —en Casimir, l’Isidore, 
en Félix i en Ferdinand— sempre tornen a casa per celebrar el 
final de la peripècia amb un deliciós pastís preparat per la 
senyora Mellops. 

En aquest volum: 

• Els Mellops construeixen un avió
• Els Mellops busquen un tresor submarí
• Els Mellops troben petroli
• Els Mellops fan espeleologia
• Els Mellops preparen el Nadal

Un volum que reuneix
les cinc grans aventures
de la família de porquets
més aventurera del món.
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Tomi Ungerer 
(Estrasburg, 1931 – Cork, 2019)

Escriptor i il·lustrador, Tomi Ungerer és una de les figures més 
importants de la literatura infantil del nostre temps, amb llibres 
tan coneguts com Les aventures de la família Mellops, Els tres 
bandits, Crictor, Adélaïde, Rufus... Nascut a Alsàcia, va passar 
bona part de la seva joventut viatjant per tot Europa fent autos-
top. L’any 1956 va emigrar als Estats Units, on va començar 
la seva carrera literària amb els Mellops. Paral·lelament, treba-
llava en diversos mitjans de comunicació fent d’il·lustrador i 
cartellista. L’any 1998 va rebre el Premi Andersen, el guardó 
literari infantil de més prestigi internacional.

Tot un clàssic d’un dels grans autors  
de la literatura infantil,

introbable en català des de fa molts anys.

En lectura compartida,  
per a lectors a partir de 6 anys.


